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Bulleno de Hamburga Esperanto-Socielo r. a.

La plej grando demonstracio, kiu iam okazis en Hamburg. Foto,- MoPo

Alster-Lumado en Hamburg

Hamburg (ehh). La 13an de Decembro
1992 demonstraciis 400.000 homoj
en la urbocentro kontrau ksenofobio.
La sonoriloj de 250 Hamburgoj Pregejoj so
nis, kiom en vico de pli ol 12 km cirkcu la
Alster-lago kolektigis io homoj, portontoj ken-
delojn por esprimi maiokcepton de perforto
kontrau oiiiandanoj. AnkaO la Hamburgaj
Esperonfistoj portoprenis en la demonstracio.

D-ro Werner Bormann, prezidontode la Ham
burga Landa Ligo de GEA, dum la Zamenhof-
feslo (12.12.) alvokis la ceeslantojn, renkon-
tigi apud la Alster-lago kaj kune aligi a! la
granda demonstracio. Muitoj Klubanoj sekvis
al la alvoko, sed atingi certon lokon kaj trovi
iun sercatan personon en tia homamaso ne
estis eble. Do ni ne scias, kiom da Esperantis-

BennoWeFr
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Sentence
Atendu vian novan postkodon,
kaj vi scios, kie vi logas!...

En Germanio validos novaj postkodoj por
la tufa lando ekde Julio 1993. Nur post
kelkaj semajnoj la Posto publlkigos ilin.

Poste ne plu validos en nio adreso
W-2000 Hamburg 26,

sed able 20026 Hamburg,
au io simila... certe kvin-cifera.

Pri redaktado
Kiel kutime, Esperanto Hamburg de-
nove esfas sufice aktuala. La cirkonstan-

coj tamen ne estos tiom cgroblaj cl la
redaktoro: Gis la lasfa fago antau la
redaktofino otingis min ec ne unu aktuala
Hamburga artikolo; pri tio oni sparas gis
la limdato. Ekster-Homburgaj sendintoj
sajne pli bone povas kompreni, kiom da
laboro kauzas redaktado, kaj sendas
siajn kontribualojn pli frue.
Mi ec ricevis respondan leteron el Beo
grad, kie mi tute ne supozis havi legan-
ton. Bedaurinde li ne indikis sion adre-

son. (Tamen mi sukcesis heipe de Bosnia
Esperantisto eltrovi gin.)
Same kvozau anonime atingis min du
ekzempleroj de la Litova Stelo, senditaj el
Berlin. La sendinto devas esti lerta legan-
to de Esperanto Hamburg, car eslas
evidente, ke post artikoloj pri Latvio kaj
Estonio, nun devos sekvi artikolo pri Esto-
nio, kiu fakte trovigas en tiu ci eldono.
Mi petas la kontribuantojn, kaj tiujn, kiuj
foje satus publikigi artikolon, ne atendi
gis la lasta tago, sed sendi gin (ec naci-
lingve) plej bone jam kelkajn semojnojn
antau la redaktofino. Dankon. Benno KieH

Karaj legantoj!

La nova jaro1993 ankorau
estas sufice juna por deziri
al vi sanon kaj bonfarton -
kaj al ni ciuj en la mondo

precipe paeon; paeon inter la
popoloj kaj inter la unuopaj

homoj. Paeo ne estas,
kiam nur ne estas milito:

Paeo estas, kiam ne ekzistas
malamo kaj perforto.

Benno Klehr



El Nia Klubo

Jarcefkunveno de HES 1993

Hamburgq Esperanto-Societo r.a.
invitas al jarcefkunveno,

la 25an de Februaro 1993

[e la 20a horo
,  en la Esperantp-Domo,

Klaus-Groth-StraBe 95.

Tagordo: (lau EK 16.01.93)
1. Jarraporto
2. Kasraporto
3. Raporto de la revizoroj
4. Raporto de la konsilantaro
5. Sensargigo
6. Bugeto kaj kotizoj
7. Diskuto kaj decido pri proponoj
8. Diversajoj

AtentuI

Proponoj al la jarcefkunveno devos atingi
la estraron gis la 1 la de Februaro 1993.

Benno Klehr, prezidanto



El Nia Klubo

HES-Zamenhof-festo 1992

^ w
pvT

Al nia Zamenhof-festo, la 12an da Decem-
bro, venls proksimume kvindek gasfoj, por
fasti en amiko rondo. Ni gojis, revidi multajn
membrojn, kiuj alikaze nur malofta estas vidi-
faj an la klubejo, sad estis allogitaj da la festa
okazafo. Speciale ni gojis, ke aro da novaj
membroj kaj ne-membroj envicigis ce ni.
La klubejo surprizis nin per speciale afabia
aspekto: Dank' al la akfivema engagigo da
Burkhard Mohrig kaj aliaj helpantoj gi estis
ricevinta novajn helajn natur-lignajn tablojn
kaj tre ujutnan (gemutan) luminstalafon.
La salono nun eiradias ioman lukson.
Konvena al tiu atmosfero estis la fest-mango:
Niaj kuiristino kaj kuiristoj - lau profasiula
gvido de Benno Klebr - elsorcis grandiozan
menuon. Dum ses mangometoj ni travivis
rondvojagon tra Europo kun delikatafoj el ses
diversaj landoj. La vegetaranojn oni konsi-
deris per speciala menuo, pro kio ili kore
dankas. Cio estis tre bongusta, kaj mi nur vidis
kontentajn vizagojn.
Antau la unuopaj pladoj ciam interesaj
prelegetoj zorgis pri spirita ekmovigo de la
gastoj. Post la bonvenigo de nia prezidanto
Benno Klebr sekvis legado kaj komentado pri
la verkoj de Zamenfiof far d-rino Vesna Sta-
nicic-Burcbsrds. Per carma kantado de tri
popolaj kantoj en Esperanto Irmgard Karst
prezentis ion por la koroj de la auskultantaro.
D-ro Bade Schneider prilumis imagitan vizlton

de iu "Sankta Lazaro" (L. Zamenhof), kaj d-ro
Werner Bormann prezentisal ni kelkajn ospek-
tojn de la Esperanto-movado kaj la avantagojn,
kiujn la uzado de la lingvo Esperanto povas
alporti. La kantado de Elsbetb Wielgus, Han-
nelore Brunow kaj ne-Esperantista amiko Hel
mut Wagner formis agrablan finigon de la
oficiala programo kaj transiron al libera
babilado an malgrandaj rondoj.
Kulmino de la vespero sendube estis la
prelego da d-rino Vesna Stanicic-Burchards.
Si pritraktis politikajn problemojn de nuntem-
po kaj pontumis al la verkoj kaj la idealoj de
Zamenhof. Naskiginta Kroatino, si speciale
estas tusita de la ekbrulanta naciismo kaj la
milito en iama Jugoslavio kaj povis per sin-
ceraj analizoj igi nin tre pripansemaj. Si
atentigis nin, ka cent jarojn post la kreo de
Esperanto kaj estigo de Homaranismo, la
mondo apenaO plibonigis. La espero de Za-
menbofankorav ne realigis, kaj Esperanto ne
ludas rolon en la politika monda politiko.
Post la sinceraj vortoj de Vesna, tre distris nin
la viglaj kaj molaj melodioj de Irmgard, kaj
estis bona balzamo por la animo.
Entute nia Zamenhof-festo - ne negeble dank'
al la konsiderema gvidado kaj planado de
Benno Klebr kaj Gerd Tigges - estis kompleta
kaj sukcesa okazaj'o. Ni pasigis agrablan kaj
inspiran vesperon en la klubejo. Mi neniam
fartis tiom bone en la klubejo, kiel dum tiu ci
vespero. Ni ankoraufoje dankas ci-loke al
ciuj, kiuj partoprenis en la efektivigo de tiu
bela vespero.
Tiu vespero ankau efikis, ke la nomo de la
klubo estis portita en la mondon:
Lau peto de Polo Radio, d-ro Werner Bor
mann kasedofone surbendigis la feston kaj
transdonis al la radio-stacio. Tiu elsendis la
prelegon de Vesna kompleta kaj unu kanton
de Irmgard la 1 Ian de Januaro 1993 en la
kutima Esperanto-elsendo. La prelegon de
Vesna oni ec ripetis la 12an de Januaro.

D-ro Bodo Schneider



Diversaj Temoj

Poemo de legantino

En la mezo de la nokto

mi vekigis subite
car mi songis pri milito

kaj mi timis age.

En la mezo de la nokto

mi ekkriis lautege
car mi pensis ke amiko

suferas tenure.

En la mezo de la nokto

mi pregis energie
ke la Dio en cielo

konservu paeon eterne.

Esperanto-biblioteko BW / Munkeno

S-ro Pachter, la Bibliotekisto de la Sudo, societo". Fokte Ho ne eblos, car perdigis multo
nome komisiito pri libroj kaj bibliofekisto de la el la jarcj inter 1904 kaj 1935. Krome ni ne
biblioteko de Baden-Virtemberga Esperanto- estas pretaj, fari kopiojn de ciuj »lnformiloi«
Ogo(BAVELO) kaj prizorgantode la Esperan- depost 1946. Ni iam sendos restintajn ekz-
to-Bib/iotekoA^unkenof/j, en leteroal la klubo emplerojn el la pasintaj jarcj, sed certe ne
sciigas ke li "ankau sfarigas arkivejon de kompletan kolekton. Kompleta kolekto de nia
Esperantomovado futmonde". bulteno »lnformilo au HES-lnformilo, Infornnilo
Li petas, ne forjeti iajn Esperantlingvajn pre- Hamburg, Esperanto Hamburg® (la nomo
saiojn (ec ne malnovajn au cifonitajn), sed kelkfoje sangigis) havus pezon de proksimu-
sendi cion ojn al li lau jena adreso: me 5 kilogramo|i For ari tian grandan la-

Deutscher Esperanto-Bond e.V. boron, simple mankas al ni homoj, kiuj hovas
Londesverbond Baden-Wiirttemberg Horn da tempo kaj energio. Jam estas malfaci-
Biicherdienst (Pachter), Zum Krautle 8 le, prizorgi Hamburgan kluban arkivon. Ne

W-7480 Sigmaringen-Jungnau. ^ eblas, zorgi pri aliloka arkivo; jam suficas ke
Cetere li ankau petis, ke ni sendu "ciujn gis HES havu kiel eble plej kompletan kolekton de
nun eldonitajn bultenojn de via (t.e. nia) Hamburgaj Informiloj. BennoKlehr



Instruado

Kursfina ekzameno

Sidante (de mid.]: Aage Fischer, Sonja Siemianowsky, Lars Homann;
starante: Peggy Ley, d-ro Werner Bormann, Jiirgen Wulff, Pia Haasis, Gudrun Block.

Gajaj vizagoj post la ekzameno en

Merkredon, la 16an de Decembro 1992,
partoprenis kvin kondidatoj infer la 17a kaj
20a horo la kursfinan ekzamenon, kiun gvidis
la ekzamenkomisarino Hella Lanka.
Ek de Septembro Jurgen Wulff komune kun
Peggy [eyinstruisciun Merkredon kun granda

la Esperanto-domo en Hamburgo.

sukceso. D-ro Werner Bormann transdonis lo
ekzamen-certifikatoin cl Gudrun Block, Aage
Fischer, Pia ffaasis kaj Sonja Siemianowsky.
Ecdu kandldatoj membrigis en HES. Lo Ham-,
burgaj klubanoj bonvenigas la novajn mem-
brojn kaj gratulas al ill kore. Helhianka

Kurso por progresintoj
ciu-semajna kurso Esperanto II

Merkrede de 1 8^ gis 19^, 10 vesperoj
Kotizo: DM 75,- (reduktito 50,-)

por membroj de HES lo partopreno kostos DM 25,-



Nia Programo 1/93
Klubejo malfermita jaude ekde 18:30.
Mangoj: 19:00- 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

G/S: ciun lastan lundon: 19.30h.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Februaro

4 Literature vespero
gis redaktofino la temo
ne esfis konata

11 Kunveno de la

Landa Ligo de GEA
(Eksp-oWeiterbildung)

13 Studrondo

18 Klubaj aferoj
Preparo de jarcefkunveno

22 GIS-Kunveno

25 Jarcefkunveno

de HES

27 Studrondo

Klubhaus donnersfags ab 18:30 geoffnef.
Essen: 19:00- 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender-
wochen: 14:00.

G/S: jeden letzien AyAontag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

A/Iarto

4 Literatura vespero
gis redaktofino la temo
ne estis konata

11 Wolfgang Lobel:
Polo Pomerio

(diapozitivoj)

13 Studrondo

18 Diskuto pri
Klubaj aferoj

25 Benno Klehr:

Lingvoj ludoj

27 Studrondo

29 GIS-Kunveno

Cu vi jam pagis vion kotizon por 1993?

Ordinara membro de HES kaj GEA
pagu kotizon de 55,- (HES) + 60,- (GEA) = GM 115,-

al postgirokonto 1 73 22 - 2 07.
(Hello, nio kosistlno volonte okceptos donocoinl)

Ne forgesu indiki vian nomon sur la girilo!



El Aliaj Federaciaj Landoj s

Germana Esperanto-Asocio
Laborrondo Esperanto en Slesvig-Holstinio

Rendsburgo, 1992.12.29
Karaj samideanoj,

kiel decidita en Liibeck, nia dua landa renkontigo okazos en Kiel la

30an de Januaro 1993.
La programo estos:

9 '-10" Bonvenigo en la stacidoma restorccio "Gorch Fock"
10 -12" Urbotrarigardo kun ekz-e vizito de "Nikolai-Pregejo" au Muzeo de Arto,
12 Tagtnango en "Klosferbrauerei", Alter Markt
14* Membrokunveno en la "Pumpe", Hafisfrafie

Ni proponas, ke ni fondu la Slesvig-Holstinlan London Ligon (SHELO) dum tiu kunveno.

Tagordo;
1) Konstato de decidkapablo
2) Pridiskuto de la statuto kcj vocdono
3) Elekto de la estraro
4) Propone de komisiitoj
5) Pridiskuto pri konsilantaro
6) Diversafoj

Bonvolu anonci vian partoprenon ce Christian ou Wilmo.

Por Esperantistoj, kiuj satus pasigi semajnfinon en Slesvig-Holstinio,
m orertas tronokteblecon ce samideanoj.
Limigitaj lokoj. Nepre kontaktu Christian au Wilmo.

Kore salutas

Christian Dorbellay Wilma Lehmonn
"^3 Alte Kieler LandstraBe 114

S -n / r] ̂ 2370 Rendsburg0431/ 53 70 16 043 31/2 95 31



Opinio

Korekto
La tempismotufe ne hovas malfacilaiojn kun la
formo "-as -afa" en la frazo "Hodiau la kon-

frakfo esfas subskribatal, klel s-ro Klehr mis-
konkludas el mia aserto, ke tlu frazo estas
semantike erara. Sro Klehr bedaurinde siris

tiun mian frazon el la cetera rezonado, klu
resumeblas, ke en la supra frazo lau mia
opinio estos malgusto la uzo de "hodiau", ne
la formo "-as -oto".

Nome, tufe sen "-oto" ou "-ito", mi same dirus,
ke la akfiva versio de tiu frazo ("Hodiau oni
subskribas la kontrakton") esfas semantike
erara, au - pli tolereme - nekutima. Gustaj
estas la ebloj "Hodiau oni subskribos la kon
trakton" (antauoga stoto) koj "Hodiau oni
subskribis la kontrakton" (postaga stoto).
Se oni volas poroli pri la dumoga stato, tiam

estas do gustaj la formoj "[us oni subskribas la
kontrakton" ou posive "[us la kontrokto estas
subskribata".

Sajne la semantike duba frazo "Hodiau la
kontrakto estas subskribata" misgvidis prof-
ron Sachsal trokuraga interpreto: "la kontrak
to venos/venos/venis en la staton de »esti
subskribitaa". Se mi volus esprimi tiun tempo-
punkte sendifinan agon, mi formulus: "Hodiau
estos la tago de la kontroktsubskribado".

La plej multaj ordinaraj parolantoj emas,
indiferente uzi nur "-as-ito" kaj "-is-ita" (ec ne
"-OS -ito", kiom tio necesus). Tion oni nomu
"fusismo"; s-ro Klehr kiel multaj aliaj tamen
konkludas el tio, ke "la aspektismo estas plej
uzato Rvtiolf Fischer

El Nia Klubo

Nova klubeja ekipap
Gustatempe antau la Zamenhoffesto ni sukce-
sis, akiri novajn tablojn por la kluba solono.
Niaj malnovaj tobloj estis kadukoj, havontoj
agon de tridek joroj. Per gronda mon-donaco
de iu bonforuljinjo, kies nomon ec ne scios nia
kasistino, estis eble al ni, aceti fago-lignojn
tablojn, ce kies flankoj povus sidi pli ol sesdek
personoj (iom dense). Tamen dum normalaj
klubvesperoj, ou dum donc-vespero, kiam oni
bezonas liberon spocon, eblas formeti la
grondojn tablojn en deponejon, carlo piedoj
de la taliloj estas klapeblaj. Ni longe sercis,
por trovi la plej bonan solvon: cu aceti kvadro-
tojn, unupiedojn tablojn, kiel imagis Elsbeth,
kaj fiksi inter po du tobloj pligrondigon plo-
ton, kiel mi proponis; cu aceti tiajn tablojn,
kiajn Burkhard vidis sur somera teroso, kies
piedojn oni povas forigi; cu eble tiajn, kiajn
Friedel vidis en maljunulejo en Poppenbuttel;
cu ni povus pagi tiajn gastronomiajn tablojn,

kiajn mi vidis en la ekspozicio "Du und Deine
Welt"? Post longo pripensodo koj kalkulodo
venis Burkhard kun liberiga nova[o: Li ricevis
sufice da mono por aceti la plej tougojn
tablojn, speciole faritoj porsolonoj kun divers-
speco uzodo. Do la tobloj estis liveritoj la 1 an
de Decembro. Niaj membroj ne konstatis ion
songon dum la [oudo vespero, la 6an de
Decembro. Ni volis surprizi ilin por la Zamen
hoffesto. Por kompletigi la surprizon ni ankou
instolis novajn (energi-sparojn) lampojn.
Finfine ni sukcesis forigi la mucidon de la 50aj
joroj el nia klubejo.
Nun ni (Honnelore, Elsbeth, Burkhard, Volker,
Gerd kaj mi) denove dum la semajnfinoj
laboras en la klubejo, por farbi diversojn
murojn, install novajn lampojn kaj bretarojn
en la provizejo kaj la biblioteko. La biblioteko
iom estis garago kaj deponejo; nun gi farigu
juvelo de la klubejo. BennoKkh



El Aliaj Landoj 10

Litovio:

eks-grand-princ-lando
La lion de morto 1990, la registaro deklaris
Utovion ree sendependa state. Litovio estis la unuc
iama soveta stato, kiu foricsis la Sovetan Union.
Litovio estas la plej suda kaj la plej granda el la baltaj
respublikoj. Gia pejzago estas vasta kaj ebena, kun
arbaroj, riveroj kaj lagoj. Pro la grava agrikulturo kaj
diversspeca industrio - elektriko, Fiemio, metal- kaj teksaj-
prilaborado - la ekonomia situacio estas iom pli bona ol en

Uepaja

•Siauliai

Litovio
Kounos

Klotp^a

(Rusa)
nigsbergo

mVlLNIUS

Pollando
BiaJVs'ok

Minsk •

orusio

•& 1902 K S

La stata blazono de Litovio

aliaj iamaj Sovetaj statoj. Ankau la eduka
nivelo estas tre alta. Apud la Akademio de
Sciencoj en Vilnius ekzistcs 13 universitatoj
kaj aliaj altlernejoj.
Vilnius (Vilno, 600.000 enl.) de post 1322
estas la cefurbo de Litovio. Vidindaj estas la
Gediminas-turo sur la kastela monto, la uni-
versitato (ekde 1579), la klasikisma kafedra-
lo (1777-1800) kaj la baroka Pregejo Petro
kaj Paulo kun pli ol 2000 plastikoj
Kaunas (Kovno, 400.000 enl.), apud la
enfluo de la Neris en la Nemanon (Memel)
agas pli ol 700 jarojn. Dum la tempo, kiom

Vilnius apartenis ol Pollando (de
1920 gis 1939), Kaunas estis la
cefurbo de Litovio.
La historic de Litovio estas plena je
sangoj, kiel en ciuj cirkauaj landoj.
Jam en la 13a kaj 14a jarcentoj
ekzistis memstara Litova stato, kie ne
regis la Germana Ordeno, kiel en
Estonio kaj Latvio. Per akiro de gran
da parto de la Regno de Kiev (Belor-
usio kaj Ukraino), Litovio farigis po-
tenca princlando. Gi etendigis sude
kaj oriente gis la riveroj Dnjestr kaj
Dnjepr. En 1529 Litovio unuigis kun
Pollando, post kiam la du landoj estis
regitaj de unu sama princo. Per la

Divido de Pollando en 1772 Litovio estis
donita al Ruslando. En 1917, dum la unua
mondmilito, Litovio farigis memstara respubli-
ko. Sed la granda najbaro tion ne toleris: en1939Sovetunioestablisarmeajn bazojnen la
lando Per la kontrakto inter Hitler kaj Stalin,
la sekretaj interkonsentoj inter Molotov kaj
Ribbentrop, Litovio farigis parto de Soveta
Unio en 1940. Dum la tempo de Soveta kaj
Hitlera okupacio Litovio perdis trionon de la
enlogantoj (1 Mio). La Litova popolo perdis
ciujn politikajn rajtojn. Tia restis la situacio gis
la nacia vekigo en 1989, Banna Khhr



11 El Aliaj Kluboj
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Dana Jarkunveno 1993 en Arhus

Dana Esperanto-Asocio
invitas al la jarkunveno, kiu okazos

la 27an kaj 28an de Marto 1993 en
la Studenta Domo ce la Universitato de Arhus.

La kotizo estas 50,- dkr (17,- gmk).
La festmenuG Sabate vespere
kostos 120,- dkr (40,- gmk).
Hotelo estas mem mendinda.

Pliaj informoj en la HES-klubejo

TANEF

Internacia Ferio-Semajno en la Pejzago de la
Jaro 1993/94: Meklenburgio-Antaupomerio

4a gis 11a de Septembro 1993

Dusemajna restadejo kaj elirpunkto por ekskursoj estos:
Hotelsipo Burg Landshut en Ueckermunde (Bolfo Moro)

{50,- gis 30.04.
70,- gis 30.06.

100,- gis 01.07.

La Pejzago de la Jaro estos
regiono, kiu estos
- ekologie en dongero
- protektendo
- tronslimo.

Piioj informoj koj oligiloj ce Naturamikoj, s-ino Erno Doring, Postf. 225, CH-4003 Basel



Studrondo 12

Ni pri ni
Historio de la Studrondo:

Konsternife ni rigardis unu la ailan. La kurso
por progresintoj ne piu povis esti daurigota.
Tic tufe ne placfs a! ni. Kion fari?
Ni decidis, simple daurigi sen instruisto.
Tic okazis antau kvar jaroj.
Antau nelonge enmanigis al mi nia unua
telefonlisto kaj per gi ankau la nomoj de la
unuaj partoprenantoj de nia Studrondo: •
Gerda kaj Hans-Joachim Koch, Delia Pick,
Kate Zdhler, Wolfgang kaj Eva Lobel, Albert
Bielenberg el Neumi/nster,
Walter Kahlert kaj mi.
Post komenco provado esta-
bligis soiida strukturo. Ni deci
dis, kunveni ciun duan Saba-
ton, en semojnoj kun para nu-
mero. Lauvice gvidis unu parto-
prenanto post la alia la rondon
kaj devis prepari la programon
(ekz. ni baraktis dum monatoj kun la vorto
sia'

Nia celo estis kaj estas la kapablo libere
paroli la Internacian Lingvon kaj precipe
praktiki demokration.
Bruno Lehmonn kiel unua sin deklaris preta,
subteni nin en nia strebado. Nun la rondo sen
ii ne plu estas imagebla. Anneliese Bepper-
""9 gis la morto regule partoprenis. Poste
oligis Karl-Heinz Hoffmann. Ni povis profiti
perciuj niaj spertaj Esperantistoj. Kiam ni tute
ne plu sciis respondon, la tuta rondo rigardis
al Bruno au Anneliese. Per tiu kunlaborodo
kaj tiu harmonio disvoivigis vigia aktiveco.
Ideoj ne nur naskigis, sed ankau estis realigi-
taj. Benno kaj Eisbeth kelkfoje haltis spiradi,
kiam denove audigis tiu "Ni havas certan
ideon...".
La 15andeMarto 1991 trovi^is21 nomoj
sur nia listo de partoprenantoj. Ciam iuj venis
kaj aliaj foriris, sed la malmola kerno ne nur
restis, sed la Studrondo farigis fiksa ero de
nia kalendaro.

Gastoj ce ni ciam estas bonvenaj. Por nur
nomi la plej prominentajn (laO-alfabete):
D-ro Werner Bormann, Hermann Behrmann el
Paderborn, Karin Lencki kaj Stan Borremans
el Buchholz en Norda Erikejo, d-ro Dirk Will-
kommen el Neumunster, surpriza vizito de
Firdaus Sukurov el Tagikio ktp. Tiu kiu intere-
sigis, au jus estis en Hamburg, foje vizitis nin.
Tio ne signifas ke ni gluas je la segoj - tute
male. Dum la pasinta somero ni spontanee
vojagis por semajnfino al Templin. lam Karin
Lencki invitis nin al posttagmeza ekskurso en
la erikejon; kelkaj gestudrondanoj veturis al
Klaus Bohnke en Liibeck, por subteni la fonda-
don de Landa Ligo de Slesvig-Holstinio. Inter-
meze kelkaj gestudrondanoj sukcese pasis la
duan lingvo-ekzamenon. La Krampa Teatro
estis kreita, kaj estis "proklamita" la Literatura
Vespero. Per aliaj vortoj: Kiam estas rumoro
au movigado en la Klubejo, certe la Studron
do iel kuplas pri tio.
Mi foje volis rakonti tion kaj danki al la
Esperantistoj, kiuj subtenis kaj ankorau subte-
nas nin. Estas tute kompreneble ke nun eliru
saluto en la erikejon al Karin kaj Stan.
Mi povas konstati, ke la semo de antau kvar
jaroj bone prosperis kaj farigis fruktodona.

Hannelore Brvnow

Ni petas ciujn uzantojn de la
biblioteko de HES,

redoni la pruntltajn librojn.
Duin la sekvontaj setnajnoj ni
reorganizos la bibliotekon kaj
pro teknikaj kaitzoj bezonos
ciujn librojn en la domo.

Dum tiu tempo la uzado de la
biblioteko estos tre limigita,
pruntado ne eblos.


